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ageLOC® Dermatic Effects 
Opstrammende lotion

ageLOC® positionering
Nu Skin®s eksklusive ageLOC® videnskab går efter 
arSuperMarkers – de grundlæggende kilder til ældning.

Produktoversigt
For et mere opstrammet, glattere udseende. ageLOC® 
Dermatic Effects er videnskabeligt udviklet for at tilføre 
kroppen de aldersbekæmpende fordele fra ageLOC® hver 
dag. Den hjælper med at udglatte forekomsten af cellulites 
ligesom den hjælper med at forbedre hudens fasthed. 
Denne opstrammende fugtgiver til dagligt brug hjælper 
med at øge cellefornyelsen så hudens naturlige glød 
genskabes. Den fugter også og benytter førende optisk 
teknologi til at sprede lyset, hvilket hjælper huden med at 
se glattere ud samtidig med at hudens overflade forbedres.

Målgruppe
primÆr mÅLGruppE
• Kvinder og mænd, som ønsker en opstrammet, yngre 

udseende krop.
• Eksisterende ageLOC® Edition Nu Skin Galvanic Spa 

System™ II og Nu Skin Galvanic Spa System™ II Body 
Shaping Gel brugere.

SEkuNdÆr mÅLGruppE
• Imagebevidste kvinder i alderen 25 - 65, som af og til går 

i spacenter.
• Kvinder i alle aldre med cellulites og ældningstegn på 

kroppen.

Produktfordele
• ageLOC® går efter de grundlæggende kilder til ældning 

for at bevare et ungdommeligt udseende og mindske 
ældningstegn.

• Hjælper med at udglatte forekomsten af cellulites for et 
mere opstrammet udseende.

• Forbedrer hudens fasthed for et mere ungdommeligt 
udseende.

• Hjælper med at øge cellefornyelsen, hvilket er 
nødvendigt for at give huden dens naturlige glød tilbage.

• Førende optisk teknologi spreder lyset øjeblikkeligt, 
hvilket hjælper huden med at se glattere ud samtidig 
med at hudens overflade forbedres.

• Fugter og hjælper med at udglatte huden.

Vigtigste ingredienser
• ageLoC® – navnebeskyttet Nu Skin® teknologi, som 

indeholder specifikke ingredienser, der går efter 
arSuperMarkers, de grundlæggende kilder til ældning.

• Hibiscus abelmoschus ekstrakt – rig på 
plantelipidekstrakt, der hjælper med at dæmpe frie 
radikaler og forekomsten af cellulites.

• Honningekstrakt – en naturlig alfahydroxysyre, som 
hjælper med at udglatte huden.

• Hyaluronsyre – hjælper med at bevare et optimalt 
fugtniveau.

Anvendelse
Påføres to gange dagligt, morgen og aften, på arme, lår, 
balder og/eller mave. For de bedste resultater kombineres 
med ageLOC® Body Shaping Gel.

Komplementærprodukter
• ageLoC ® Body Shaping Gel – udviklet for at arbejde 

eksklusivt sammen med Nu Skin® Galvanic Spa 
instrumenterne for at tilføre kroppen ageLOC® 
aldersbekæmpende fordele, udglatte forekomsten af 
cellulites og hjælpe med at opfriske og rense huden, 
samtidig med at synlige ældningstegn mindskes.

• Liquid Body Lufra – revitaliserer og giver huden en smuk 
glød mens du bader. Fintmalede valnøddeskaller fjerner 
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                                                      Dermatic Effects

ru pletter på albuer, bagsiden af armene, knæ, hæle og 
resten af kroppen. Med Liquid Body Lufra træder du ud 
af badet med hud der føles både glattere og blødere.

Ofte stillede spørgsmål
Hvad er arSupermarkers?
Aldersrelaterede supermarkører eller “arSuperMarkers” er 
en term introduceret af Nu Skin®, som beskriver dele af 
kroppens kemi, der har indflydelse på, hvordan vi ældes. De 
er de grundlæggende kilder til ældning.

Hvad er fordelene ved at anvende ageLoC® dermatic 
Effects hver dag?
ageLOC® Dermatic Effects er en fugtgivende lotion til 
dagligt brug, der udglatter forekomsten af cellulites. 
ageLOC® Dermatic Effects øger cellefornyelsen, som er 
nødvendig for at forny huden og give den dens naturlige 
glød tilbage.

Den indeholder også førende optisk teknologi, som spreder 
lyset øjeblikkeligt, hvilket hjælper huden med at se glattere 
ud samtidig med at hudens overflade forbedres. Dette 
produkt, som er udviklet med ageLOC® ingredienser 
tilfører en daglig konstant dosis ageLOC® for slankere, 
glattere og fastere udseende hud.

Hvad er forskellen på ageLoC® Body Shaping Gel og 
ageLoC® dermatic Effects?
Både ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic 
Effects er udviklet for at udglatte forekomsten af cellulites, 
samt forbedre hudens fasthed. Disse produkter hjælper 
med at give et slankere, glattere og fastere udseende. Dog 
er der vigtige forskelle.
• ageLOC® Body Shaping Gel er udviklet til at være 

kompatibel med en ageLOC® Galvanic Body Spa 
behandling, som hjælper med at tilføre huden vigtige 
ingredienser.  Den styrker hudens ekstracellulære matrix 
(ECM) for at hjælpe med at opbygge og bevare sundt 
udseende hud. Den er også specifikt formuleret for at 
hjælpe med at rense og give huden fornyet energi, hvilket 
mindsker de synlige ældningstegn.

• ageLOC® Dermatic Effects øger cellefornyelsen, som er 
nødvendig for at forny huden og give den dens naturlige 
glød tilbage. Den indeholder også teknologi, som 
spreder lyset, hvilket hjælper huden med at se glattere ud 
samtidig med at hudens overflade forbedres. Den tilfører 

daglig fugt og udglatter huden, mens den hjælper med 
at forlænge fordelene ved ageLOC® Body Shaping Gel 
(ageLOC® Dermatic Effects må ikke bruges sammen 
med galvanisk strøm).

Hvad er fordelene ved at benytte ageLoC® produkterne 
til kroppen?
ageLOC® Body Shaping Gel og ageLOC® Dermatic 
Effects er udviklet til at være komplementærprodukter. Når 
de anvendes i kombination tilbyder de et omfattende 
hudplejeprogram for kroppen, som giver et slankere, 
glattere og fastere udseende. Begge produkter indeholder 
navnebeskyttede ingredienser, som underbygges af 
ageLOC® videnskaben (patentanmeldt teknologi, der går 
efter arSuperMarkers, de grundlæggende kilder til 
ældning). ageLOC® Dermatic Effects, som anvendes 
morgen og aften, indeholder adskillige vigtige ingredienser, 
der fugter samtidig med de udglatter og opstrammer 
huden, samt yder en konstant tilførsel af disse vigtige 
aldersbekæmpende ingredienser til huden. ageLOC® 
Galvanic Body Spa med ageLOC® Body Shaping Gel 
arbejder for at tilføre huden gavnlige ingredienser ved brug 
en gang om dagen, tre gange om ugen, med en forbedret 
tilførsel takket være galvanisk strøm. Ved at benytte 
ageLOC® Dermatic Effects to gange dagligt og ageLOC® 
Galvanic Body Spa sammen med ageLOC® Body Shaping 
Gel tre gange om ugen opnår du optimal tilførsel af de 
vigtigste aldersbekæmpende ingredienser for at mindske 
ældningstegn.

Ingredienser
Water (Aqua), Honey Extract, C12-15 Alkyl Benzoate,
Dimethicone, Hibiscus Rosa-Sinensis Flower/Leaf Extract,
Cetyl Alcohol, Polyacrylamide, Ethoxydiglycol,
Steareth-2, Cyclopentasiloxane, C13-14 Isoparaffin,
Polymethyl Methacrylate, Chenopodium Quinoa Seed
Extract, Laminaria Digitata Extract, Hibiscus Abelmoschuus 
Extract, Algae Extract, Aloe Barbadensis Leaf Juice, 
Echinacea Purpurea Extract, Ilex Paraguariensis Leaf Extract, 
Tocopheryl Acetate, Sodium Hyaluronate,
Palmitoyl Oligopeptide, Helianthus Annuus Seed Oil, 
Squalane, Cyclohexasiloxane, Butylene Glycol,
Laureth-7, Glyceryl Polymethacrylate, PEG-8, Disodium
EDTA, Aminomethyl Propanol, Fragrance (Parfum),
Chlorphenesin.


